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Inleiding

Oprichting

De stichting is 9 januari 1967 opgericht en is voortgekomen uit de Stichting

De Werkgemeenschap, 1953.

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van initiatieven die passen binnen de doelstelling van de

   Camphill impuls, zoals; geïnitieerd door Karl König (1902 - 1966);

b. de opbrengsten uit het vermogen te bestemmen voor Camphill-initiatieven

   vanuit voormelde Camphill impuls;

   waarbij verbreding van de bestemming van de middelen van de stichting

   mogelijk is ten behoeve van initiatieven met een vergelijkbaar gemeenschaps-

   ideaal;

   en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt

   of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het beheren- eventueel via sparen en beleggen- van de financiële middelen;

b. het bestemmen van de (financiële) middelen voor zover deze passen

    binnen de voormelde doelstelling van de stichting;

c. het beoordelen, op basis van een door de stichting en de hierna gemelde

   Raad vastgesteld beoordelingskader, van voorstellen van de stichting:

   Stichting Camphill Nederland Raad, gevestigd in Rotterdam,

   kantoorhoudende Boy Edgarstraat 208 Rotterdam, ingeschreven in het 

   handelsregister bij kamer van Koophandel onder nummer 30201394 of

   diens rechtsopvolger, hierna:

   "de Raad". De stichting zal alleen tot afwijzing van een voorstel van de Raad 

   besluiten indien het voorstel niet in overeenstemming is met de doelstelling van

   de stichting, de middelen van de stichting niet toereikend zijn om het voorstel van

   de Raad te verwezenlijken of indien het voorstel van de Raad direct of indirect

   dient ter ondersteuning van de exploitatiekosten van één van de aangesloten

   Camphill instellingen.

3.    De stichting heeft de mogelijkheid om bij eventuele externe aanvragen voor

   financiële ondersteuning van andere gemeenschapsinitiatieven, als vermeld

   in lid 1 van artikel, advies in te winnen bij de stichting: Stichting Camphill

   Nederland Raad voornoemd, met betrekking tot de bestemming van de

   middelen van de stichting.
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Algemene identificatiegegevens

Naam rechtspersoon Stichting Camphill Nederland Fonds

Adres Duinweg 125B

Postcode 1871 AH

Statutair gevestigd Schoorl

RSIN/fiscaalnummer 8140 92 731

Beschikking ANBI vanaf 1 januari 2013; dossiernr 87 983

Kamer van Koophandel inschrijfnummer 41179729

Verslaglegging jaarrekening Kennis Centrum Gezondheidszorg

Datum opstellen van de  jaarrekening 9-5-2015

Adres Noordeinde 61

Postcode 2761 BR Zevenhuizen

Statutair gevestigd Zevenhuizen

Kamer van Koophandel inschrijfnummer 24387938

E-mail adres f2hskchen@hetnet.nl

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur op 31 december 2014

W. Joop Voorzitter

J.P. Bijl-Speelman Secretaris

S.K. Chen Penningmeester

Activiteiten Stichting Camphill Nederland Fonds 2014
In 2014 kwam Stichting Camphill Nederland Fonds in rustiger vaarwater en heeft

het bestuur verder gewerkt aan haar netwerk. Het Fonds wil zich actief opstellen

in het mogelijk maken van initiatieven binnen de Camphill-beweging en

daarbuiten die passen in de geest van haar doelstelling, daartoe werkt het samen

met andere fondsen binnen haar werkgebied. Een mooi voorbeeld hiervan was

een snelle gezamenlijke actie n.a.v. een oproep door de Iona-stichting; er werd

een bijdrage gedaan aan de kunstzinnige begeleiding van kinderen in het door 

oorlog geteisterde Syrië.

Ook heeft het Fonds haar ambitie als maatschappelijke investeerder verder vorm

kunnen geven door het verstrekken van een hypothecaire lening aan Stichting

Cirkloj. Deze stichting heeft hierdoor een 2e woonhuis kunnen aankopen dat

verhuurd wordt aan Camphill-initiatief 't Huys te Houten. Enkele

moeilijk plaatsbare kinderen uit de jeugdzorg vinden hier een warm thuis.

In 2014 heeft het Fonds zich opnieuw verbonden aan een bijdrage aan het

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, voor de
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periode 2015-2018.

Samenwerking met Stichting Camphill Nederland

In 2014 is de samenwerking met Stichting Camphill Nederland Raad voortgezet. Er
vonden enkele gezamenlijke vergaderingen plaats en uit het door de Raad voorgelegde

jaarprogramma zijn enkele activiteiten uitgevoerd en door het Fonds gefinancierd, o.a. 

het uitbrengen van het Camphill-magazine.
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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste Activa

Financiële vaste activa

Leningen aan instellingen (hypotheken) 874.570 80.885       

Lening aan (ex) medewerker (hypotheek) 138.956     138.956     

Beleggingen 117.201     116.341     

1.130.727  336.182     

Vlottende Activa

Debiteuren (vordering in rechte) 713.957     713.957     

Af: voorziening debiteuren -713.957     -713.957     

-               -               

Overige vorderingen en 24.378       44.820       

overlopende activa

Liquide middelen

Diverse banken 265.965 1.056.562

Totaal 1.421.071  1.437.564  

31-12-2014 31-12-2013
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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 453.780 453.780     

Algemene reserve 955.688 972.046     

1.409.468 1.425.826  

Overige schulden en 11.603 11.738

overlopende passiva

Totaal 1.421.071 1.437.564  

31-12-201331-12-2014
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Staat van baten en lasten 2014

Baten 38.247   36.970    30.322     

Lasten

Projecten/bijdragen 

Camphill Nederland 23.586    48.700  31.376    

Algemene kosten 6.403      7.050    6.541      

Bestuurskosten 350         1.000    611         

Donaties 8.500      -          -            

Advieskosten advocaten 2.723      2.000    28.870    

Baten/lasten voorgaande jaren 13.042    -          -            

Totaal uitgaven 54.605   58.750    67.398     

Saldo van de staat van baten en -16.358   -21.780    -37.076     

lasten  

Uitkomsten Uitkomsten Begroting

2014 2014 2013
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Waarderingsgrondslagen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het

resultaat zijn ten opzichte van het van het voorgaande jaar niet gewijzigd. Indien activa en 

passiva in vreemde valuta luiden heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen per

balansdatum. De daarbij optredende koerverschillen worden in het resultaat verwerkt.

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen

tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd

tegen nominale waarde, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Effecten.

Certificaten van aandeel worden gewaardeerd tegen de koers op 31 december van het 

verslagjaar. Obligaties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen
De vordering zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Voor eventuele

oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Als resultaat is bepaald met inachtneming van het hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen wanneer deze voorzienbaar zijn.

Rente baten
De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente

opbrengsten van uitstaande geldleningen en renteopbrengsten van banken.
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Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Leningen aan  instellingen

Stichting De Brink saldo per 1 januari 1) 5.885       6.485     

Aflossing lening -             -600        

Stand per 31 december 5.885         5.885                    

Hypotheek u/g Looman (Natuurtalent) 375.000   75.000   

Aflossing hypotheek u/g Looman (Natuurtalent) -4.583       -           

Saldo 31 december 370.417     

Hypotheek Cirkloj 500.000   -           

Aflossing  hypotheek Cirkloj -1.732       

Saldo 31 december 498.268     75.000                  

Totaal 874.570     80.885                  

Zie tevens "Overzicht  verstrekte hypotheken en geldleningen".

1) De lening van stichting De Brink  is vervroegd afgelost op 5 mei 2015

Lening aan (ex) medewerker (hypotheek)

2) Saldo per 1 januari vlgs oorspronkelijke hoofdsom hypotheek138.956   138.956 

Mutatie achterstallige rente betalingen -             -           

Kort lopend deel leningen (aflossingen en rente) -             -           

Mutatie achterstallige rente betalingen

Stand per 31 december 138.956     138.956                

Totaal 138.956     138.956                

2) Zie tevens "Overzicht  verstrekte hypotheken en geldleningen".

   De lening is vervroegd  afgelost op 29 mei 2015

Triodosbank saldo 1 januari 1) 16.341     15.713   

Uitkering stockdividend en koerswinst 860          628        

17.201       16.341                  

Rabo nominale waarde 2) 100.000     100.000                

Totaal 117.201     116.341                

1) In 2014 is dividend uitgekeer in de vorm van certificaten Triodos Bank; het aantal bedraagt (2013: 215,06 

    en 2014: 220,543= 5,517 certificaten) 5,517 certificaten. De koers steeg van 76 in 2013 naar 78 in 2014.

 2) De stichting heeft in 2009 obligaties Rabo gekocht met een looptijd van 16 jaar tegen een rente van 

  4,375% en met een nominale waarde van € 10.000,-. De waarde van de obligaties bedraagt op 

  31 december 2014 € 105.510.,-

Beleggingen

20132014

2014 2013

2014 2013
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VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren (vordering in rechte)

Van Rossum 713.957     709.957                

Gemaakte proceskosten 4.000                    

Totaal 713.957     713.957                

De vordering in rechte is ontstaan door betalingen die werden verricht aan of ten behoeve van aan

Van Rossum gelieerde rechtspersonen. De vordering is op 14 juni 2013 door de rechter toegewezen.

(rol nr. 22-005732-08 en parket nr. 09-755102-05 en 09-862504-07) Vanwege de mogelijkheid dat de vordering 

oninbaar blijkt te zijn, is een voorziening getroffen ter grootte van het bedrag van de vordering.

Voorziening dubieuze debiteuren

Van Rossum 713.957     709.957                

Gemaakte proceskosten 4.000                    

Totaal 713.957     713.957                

De vordering is onzeker en is uit handen gegeven aan een advocatenkantoor. Ten tijde van het samenstellen

van de jaarrekening van 2014 is er nog geen concreet resultaat bereikt.

Achterstallige rente

Ex-medewerker per 31 december 2007 3.552       3.552     

Ex-medewerker per 31 december 2008 4.275       4.275     

Ex-medewerker per 31 december 2009 4.403       4.403     

Ex-medewerker per 31 december 2010 4.536       4.536     

Ex-medewerker per 31 december 2011 4.672       4.672     

Ex-medewerker per 31 december 2012 4.812       

* Afboeking gedeeltelijke vordering rente -12.994     4.812     

13.256       26.250                  

Overig

ASN bankrente (sparen Zakelijk) 7.680       11.587   

ING bankrente (vermogenSpaarrekening) -             5.867     

Looman hypotheekrente december en te weinig betaald 2.068       281        

Stichting de Brink 539          

Shell 835          835        

11.122       18.570                  

Totaal 24.378       44.820                  

*Met de ex-medewerker is overeengekomen om, mede omdat de hypotheek op 29 mei 2015 geheel wordt 

afgelost en het risico van de lening er dan niet meer is, de rentevordering uit voorgaande jaren  te verminderen

met € 12.994,11. Dit bedrag is verantwoord op "Baten/lasten voorgaande jaren".

2014 2013

2014 2013

Overige vorderingen 2014 2013

11



ING Bank NV: NL39 INGB 0690 9100 45 7.861       20.748   

ING Bank NV: NL75 INGB 0000 3619 35 2.113       2.157     

ING Bank NV: NL39 INGB 0690 9100 45 (Vermogen Spaar) 854          442.987 

ING Bank NV: NL39 INGB 0690 9100 45 (zakelijke Spaar) 1.238       1.224     

TRIODOS BANK NV: NL89 Trio 0212 1948 60 7.950       2.636     

ABN-AMRO: NL96 ABNA 0514 9516 56 19.983     16.432   

ASN BANK:NL13 ASNB 8800 3335 91 (Sparen zakelijk) 225.965   570.378 

265.965     1.056.562             

Totaal 265.965     1.056.562             

PASSIVA

Stichtingskapitaal 453.780     453.780                

Totaal 453.780     453.780                

Bij besluit d.d. 24 maart 1992 heeft het bestuur van de stichting het stichtingskapitaal

vastgesteld op € 453.780

Stand per 1 januari 972.046 999.288 

Mutatie als gevolg vrijval bestemmingsreserve 0 9.834     

Resultaat boekjaar -16.358 -37.076   

955.688 972.046                

Totaal 955.688 972.046                

Stichtingskapitaal 2014 2013

Liquidemiddelen 2014 2013

Eigen vermogen

Algemene reserve 2014 2013
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Fonds Ontwikkeling Camphill Nederland -               9.834                    

Vrijval naar algemene reserve -               -9.834                    

Totaal -               -                          

Overige schulden en overlopende passiva

Projecten

Pr Magazine -             2.298     

-               2.298                    

Accountant- en administratie kosten

Administratieve dienst:

Accountant 2012 -             3.500     

Accountant 2013 3.000       3.000     

Accountant 2014 2.500       -           

Administratieve ondersteuning 1.800       1.800     

7.300         8.300                    

Aflossing/rente Stichting De Brink -             942        

Vooruitontvangen rente en afl. Cirkloj 3.315       

Diverse kosten nog te betalen 918          15          

Bestuurskosten 71            183        

4.303         1.140                    

Totaal 11.603       11.738                  

2014 2013

Bestemmings reserve 2014 2013
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Baten

Rente uitgegeven leningen

-Ex-medewerker 4.169       4.150 4.169       

-Stichting De Brink 539          220 227          

-Natuurtalent 9.536       9.500 1.125       

-Cirkloj 11.084     11.000 -             

25.328 24.870 5.521       

Rente banktegoeden

-A.S.N 5.334       5.300 11.583     

-ING 2.346       2.300 8.240       

7.680 7.600 19.823     

Dividend +Couponrente + Koerswinst 5.240 4.500 4.979       

Totaal 38.247 36.970 30.323     

Lasten

Projecten/bijdragen

Camphill Nederland

-Scholing/studiedagen/inspiratie 0,00 16.000    3.200       

-Bijdrage lectoraat/leerstoel 7.250,00 7.000      7.250       

-PR Magazine 13.132,75 15.000    16.024     

-Bezoeken midden europa 0,00 3.000      -             

-Aspirant leden 0,00 2.000      -             

-Organisatie Nl 0,00 1.500      -             

-Website 39,00 -            1.032       

-Reiskosten 0,00 -            1.082       

-Porti 12,80 -            368          

-Contributie/ lidmaatschap 3.151,50 3.200      -             

-Initiatieven Gezinshuizen 0,00 1.000      2.420       

23.586   48.700      31.376     

Algemene kosten

-Administratiekosten 1.800       1.800      2.001       

-Accountantskosten (controle jr rek) 2.500       2.500      3.000       

-Kosten betalingsverkeer/beleggingen 1.255       1.250      473          

-Overige algemene kosten (o.a. 848          500         1.068       

 Notaris en taxatiekst)

6.403     6.050        6.542       

Bestuurskosten 350        1.000        611          

Donaties

-Donatie KCAT 2.500,00 -             

-Iona Stichting Amsterdam (Noodhulp Syrië) 6.000,00 -             

8.500     -             

2014 2013

2014 2013

Uitkomsten Uitkomsten 

2014

Begroting

Uitkomsten Begroting

2014

Uitkomsten 
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Lasten 2014 2013

Uitkomsten Begroting

2014

Uitkomsten 

Advieskosten advocaten

-Kosten juridisch advies lexence advocaten -            -            28.134     

-Kosten juridisch advies Klaver Advocaten 2.723,31 2.000      736          

2.723     2.000        28.870     

Baten/lasten voorgaande jaren* 13.042   

Post onvoorzien 1.000        

Totaal 54.605   58.750      67.399     

*Met een ex-medewerker is overeengekomen om, mede omdat de hypotheek op 29 mei 2015 geheel wordt 

afgelost en het risico van de lening er dan niet meer is, de rentevordering uit voorgaande jaren  te verminderen

met € 12.994,11. Dit bedrag is verantwoord op "Baten/lasten voorgaande jaren".
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Overzicht verstrekte hypotheken en geldlening

Srt 

len

ing

Datum ingang 

hypotheek/lening

Looptijd 

lening

Rente vast 

periode

Voorwaarden 

Aflossing

Oorspronkelijke 

hoofdsom

Hoofdsom 31 

dec 2013

Aflossing 

2014 Rente %

Rente 

bedrag

Hoofdsom na 

aflossing op 31 

dec 2014

31-dec-12  

H Ex-medewerker 22-mrt-07 138.956 138.956 3,00% 4.169

Achterstallige rente 22-03-2007 t/m 31 -12-2012 26.250 nvt 0

Hoofdsom 165.206 0

Overeengekomen (29 mei 2015) i.v.m. totale aflossing de vordering van de  rente te vermideren met: -12.994

152.212 152.212 *

H M.C. Looman/mw K. Vermeer 29-aug-13 2-sep-33 2-sep-23 0 0

Hypotheekakte 2 september 2013 (zaak nr 40104JS/sk) 275.000

Hypotheekakte 2 september 2013 (zaak nr 40104JS/sk met de mogelijkheid om  € 50.000 extra 50.000

te mogen lenen)

Hypotheekakte 3 december 2014 (zaaknr. 42610 JS/js; verhoging hypotheek) 50.000

Totaal hypotheek 375.000 0 4.583 4,50% 9.536 370.417

Aflossing Looman elke maand; ingaande 30 september 2014 1.291,67 (vlgs hypotheekakte 29 aug 2013 is in 2014 te weinig afgelost))

H Stichting Cirkloj 6-jun-14 500.000 0 1.732 12.364 498.268

L Stichting De Brink 27-feb-02 13.615 5.885 0 3,50% 539 5.885

Aflossing eind van elk jaar 600

26.608 1.026.782

H= verstrekte hypotheek; L = geldlening zonder hyptheek

* De vordering van het bedrag van de achterstallige rente is uit handen gegeven aan een advocaat. Ten tijde van het uitkomen van de jaarrekening is de hypotheek afgelost.

Stichting Cirkloj

Op 6 juni 2014 is de hypotheekakte gepasseerd ten laste van Stichting Cirkloj. De hoofdsom bedraagt € 500.000,-. Het recht van 1e hypotheek is gevestigd op:

het woonhuis met tuin, grond en verder aanbehoren aan Kantmos 37 in 3994 KG Houten, kadaster bekend gemeente Houten sectie B nummer 1781 groot 3 are.

De geldlening is geplitst in twee geldleningen te weten:

1. een bedrag van € 100.000,- als kortlopende lening in de akte van geldlening en hypotheekstelling aangeduid met "leningdeel 1";

2. een bedrag van € 400.000,- als langlopende lening, in de akte van geldlening en hypotheekstelling aangeduid met "leningdeel 2".

Leningdeel 1 is verstrekt voor een periode van vijf jaar, tot en met juni 2019. Binnen deze periode dient de lening in het geheel annuïtair te zijn afgelost.

De eerste 6 maanden is de schuldenaar verplicht om over leningdeel 1 een rente te vergoeden ter grootte van 3% op jaarbasis. De eerste rentevergoeding over de periode vanaf 6 juni

die uiterlijk op 1 september 2014 moet zijn betaald, is voldaan Daarna maandelijks. Met ingang van 1 december 2014 is de schuldenaar verplicht leningdeel 1 annuïtair af te lossen door

maandelijks aan rente en afloosing een bedrag te betalen van € 1.981,97 voor het eerst uiterlijk op 1 december 2014. 

Lening deel 2 is verstrekt voor een periode van 20 jaar, tot en met 1 juni 2023. De schuldenaar dient gedurende de looptijd van leningdeel 2 een bedrag van € 150.000,-
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af te lossen, op een of meer door schuldenaar te bepalen moment of momenten. Het rente percentage bedraagt 4% op jaarbasis, te voldoen in maandelijke termijnen.

De eerste rente vergoeding die uiterlijk op 1 juli 2014 betaald moest zijn, is voldaan.

Voorts moet naast voormelde rente en aflossingsbedrag van € 150.000,-, jaarlijks een bedrag van € 10.000,- te voldoen ter aflossing, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2020.

Met instemming van het bestuur heeft stichting De Brink in april 2015 de lening vervroegd afgelost.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum.

Ex-medewerker; in verband met voorkoop woning is de hypotheek op 29 mei 2015 afgelost. In dat verband is afgesproken om de vordering van de rente te verminderen met

€ 12.994,11. Dit bedrag is in 2014 verantwoord ten laste van het resultaat op "Lasten voorgaande jaren". Tevens heeft ex-medewerker om een tijdelijke overbruggingskrediet van 

€ 16.000,- voor de duur van een week verzocht. (derde hypotheek voor € 16.000,- op huidige boerderij. Hiermee heeft het bestuur ingestemd.
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Overige gegevens

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft in de vergadering van 28 mei 2015 de jaarrekening van 2014 vastgesteld.

Statutaire regeling winstbestemming

Over de bestemming van het resultaat wordt in de statuten niets specifieks genoemd. Artikel 3

stelt dat de geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:

a. subsidies en donaties

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; en

c. alle andere verkrijgingen en baten

Bestemming van het resultaat 

Het bestuur heeft besloten om het resultaat over 2014 ad € 16.358,-  te onttrekken

aan het stichtingsvermogen.

Ondertekening door bestuurders

W. Joop; voorzitter

J.P. Speelman; secretaris

S.K. Chen; penningmeester

Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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